Verantwoording subsidie-aanvraag Indebuurt033

Mini- festival Buiten de Lijntjes was een klein groot feestje! Meer dan 60 kinderen en hun
ouders/ verzorgers bezochten, woensdag 4 oktober 2017, het festival. In de ochtend een gratis
workshop bij IkBenIkdans. In de middag de theatervoorstelling Opa Jan griezelt ervan! Hilarisch! Ook
de workshops, de smoothie-fiets, de bellenblaas van Typisch Jij, buiten skelteren en de stapels
kinderboeken die overal lagen en gratis meegenomen mochten worden waren een groot succes. Met
grote dank aan iedereen die dit festival mogelijk maakte: AH Noordewierweg, Typisch Jij, Kringloop
Amersfoort, Buurtbudget Soesterkwartier, de Verkeerstuin, Buurtsportcoach, het wijkteam
Soesterkwartier, Indebuurt033, het consultatiebureau Soesterkwartier, ABC Soesterkwartier,
IkBenIkDans, Yoga Mala, het JeugssportFonds, Week van de Opvoeding en alle vrijwilligers.
Aantal bezoekers: meer dan 60 kinderen met hun ouders/verzorgers
Aantal vrijwilligers: 11
Doelstelling van het mini-festival: Om op leuke, relaxte en speelse wijze kinderen en ouders
informatie te geven over verschillende onderwerpen betreft opvoeden en opgroeien en aandacht
te vragen voor de Week van de opvoeding & de Kinderboekenweek. Geslaagd! Kijk maar naar het
superleuke & informatieve dag-programma op de flyer.

Doel: We besteden onder meer aandacht aan gezonde voeding en drinken, kinderboekenweek,
opvoeden, sporten, mantelzorger kind voor ouder/ouder voor kind.

Doel: We willen bezoekers meegeven dat gezond lekkers/snacken/ drinken niet moeilijk en/of
duur is. In de vorm van een smoothie-fiets en een tafel vol gezonde hapjes en drankjes is dat
helemaal gelukt.

Ons doel was ook : Via de kringloop delen we gratis 2e hands kinderboeken uit ter bevordering van
lezen & voorlezen. We hebben van Kringloop Amersfoort drie dozen 2e hands kinderboeken
gekregen en hierdoor kon elk kind minimaal 1 boek mee naar huis nemen na afloop van het minifestival. En dat hebben ze gedaan 

Overige Doelstellingen:
1.Verminderen financiële zorgen: het is een gratis festival met activiteiten voor kinderen en
ouders/ verzorgers & een ontmoetingsplek voor activiteiten, informatie en contact. Het
minifestival was gratis met veel leuke & informatieve activiteiten.
2.Verminderen druk mantelzorgers: we geven een workshop over Voor wie zorg jij? Veel kinderen
blijken mantelzorger voor hun ouders/ verzorgers. Hieraan gaan we aandacht besteden via een
workshop. Proberen ouders/ verzorgers bewust te maken. De workshop trok helaas minder
geïnteresseerden dan we dachten. Mogelijk heeft het te maken gehad met de aanbiedingsvorm. Hier
trekken we een les uit, een workshop zoals deze workshop gaan we in de toekomst op een andere
manier geven.
3. Verminderen eenzaamheid: We bieden een ontmoetingsmoment, sport moment en culturele
activiteiten aan. Dat is gelukt, we hadden meer dan 60 kinderen met hun ouders/verzorgers
4. Praktische ondersteuning: we attenderen ouders/ verzorgers tijdens het festival op de
verschillende organisaties in de wijk mbt opvoeden & opgroeien. Verschillende professionals en
wijkinitiatieven liepen ook rond tijdens het mini-festival.
5. Bevorderen sociale samenhang: Met dit festival verbeteren we de samenwerking door
organisaties, organiseren we gezamenlijk een activiteit voor een grote doelgroep in de wijk.
Gedeeltelijk gelukt. Wijkorganisaties zoals wijkteam, GGD, SRO, Verkeerstuin, Mama & Papa Café,
Yoga Mala, IkbenIk dans , Typisch Jij deden mee. Basisscholen deelden de flyers uit aan de kinderen.
Een aantal wijkorganisaties konden helaas niet mee doen. Volgend jaar willen we dit weer
organiseren maar dan gaan we eerder beginnen en nog meer wijkorganisaties erbij betrekken.
6. Continueren voorzieningen: bekende organisaties in de wijk organiseren dit event. Organisaties
uit buurtnetwerk -12. Doel is om door samenwerking vertrouwen/ structuur en kwaliteit te bieden
op gebied van opvoeden & opgroeien. En daardoor 1 (bekend)gezicht te worden voor de wijk. Dit
was de allereerste keer. Een volgende keer willen we dit nog sterker neerzetten. Door een steeds
terugkerend event aan te gaan bieden zal deze doelstelling uiteindelijk behaald gaan worden.
7. Verborgen armoede: inzichtelijk maken van mogelijkheden. Jeugdsportfonds is bijvoorbeeld ook
aanwezig. Jeugdsportfonds was aanwezig en heeft met meerdere ouders/verzorgers gesproken. Dit
kunnen we in de toekomst nog veel meer uitwerken door ook Voedselbank, Stichting Leergeld,
Jeugdcultuurfonds etc erbij te gaan betrekken.

8. Laagdrempelige ontmoetingsplekken: Wij geven aandacht aan opvoedingsproblematiek, we
bieden gratis activiteiten aan, geven via workshop Het opvoedspel: opvoedhandvaten voor ouders
om hun kinderen te kunnen ondersteunen, het zorgt voor versterking van onderlinge
samenwerking tussen organisaties, we geven informatie (preventief). Bezoekers waren enthousiast
over het opvoedspel. Maar ook hier uiteindelijk te weinig geïnteresseerden. Een andere manier van
aanbieden zou een oplossing voor een volgende keer kunnen zijn. Het Opvoedspel zal wel binnenkort
aangeboden worden tijdens de openstellingen van het Mama & Papa Café Skw. (= samenwerking
organisaties in de wijk – een ander doel hebben we daarmee bereikt )
Tot slot
Voor een eerste keer was het een zeer geslaagd mini-festival. We kijken er met een goed gevoel op
terug. Veel van geleerd.
-Als dank hebben alle vrijwilligers en deelnemende organisaties een reep chocolade gekregen.
-We hebben alle gezonde etenswaren/drinken gratis gesponsord gekregen van AH Noordewier, op
een paar kleine dingen na en die hebben we zelf gekocht.
- Van winkel Typisch JIJ: heel veel potjes bellenblaas voor alle bezoekers
- Verkeerstuin: gratis gebruik van de ruimte
-WIJ-kaart Soesterkwartier regelde : gratis vormgeving van poster &flyer
-Kringloop Amersfoort: gratis 2e hands kinderboeken
-Yoga Mala: gaf een gratis workshop
-WillBeStrong: gaf een gratis workshop
-Mama& Papa Café SKW & GGD Consultatiebureau: maken en bakken alle gezonde hapjes
-Consultatiebureau : gratis workshop
-SRO: gratis workshop, gratis gebruik van de smoothie fiets
-ABC Skw: gratis workshopl

Volgend jaar gaan we weer een mini-festival op gebied van opvoeden & opgroeien organiseren. We
zullen dan nog meer co-financiering gaan proberen te realiseren, nog meer organisaties uit de wijk
erbij gaan betrekken en we zullen nog meer gaan samenwerken met de scholen in de wijk.

